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 או מדינה יהודית?  םשאלה של חזון : מדינה ליהודי

 לצורך הערך בין -חזון של שאלהדף מקורות מלווה לידיעון 

 

 ההצדקות לכינון המדינה היהודית – 'מגילת העצמאות' .1

ַבח ִמיְליֹוִנים ְיהּוִדים  ַנְתחֹוְלַלה ַעל ַעם ִיְשָרֵאל ַבְזַמן ָהַאֲחרֹון, ָבּה ֻהְכְרעּו ַלטֶׁ "ַהּׁשֹוָאה שֶׁ

ת  ְבֵאירֹוָפה, דֶׁ ְכֵרַח ְבִפְתרֹון ְבָעַית ָהָעם ַהְיהּוִדי ְמֻחַסר ַהּמֹולֶׁ ת ַההֶׁ הֹוִכיָחה ֵמָחָדש ַבֲעִליל אֶׁ

ץ-ְוָהַעְצָמאּות ַעל רֶׁ ת ַשֲעֵרי -ְיֵדי ִחּדּוש ַהְּמִדיָנה ַהְיהּוִדית ְבאֶׁ ר ִתְפַתח ִלְרָוָחה אֶׁ ִיְשָרֵאל, ֲאשֶׁ

ת ְלָכל ְיהּוִדי ְוַת  דֶׁ ל ֻאָּמה ְשַותַהּמֹולֶׁ  ְזֻכיֹות ְבתֹוְך ִמְשַפַחת ָהַעִּמים."-ֲעִניק ָלָעם ַהְיהּוִדי ַמֲעָמד שֶׁ

 ?מה ניתן ללמוד מכך אודות  מהו הצידוק למדינה אותו מבקשת המגילה ללמד אותנו

 תפקידה של מדינת ישראל? 

 

 

 פסקת החזון .2

 ; ָגֻליֹות ּוְלִקבּוץ ְיהּוִדית ַלֲעִלָיה ְפתּוָחה ְתֵהא ִיְשָרֵאל ְמִדיַנת"

ץ ִפתּוחַ  ַעל ִתְשֹקד יהָ  ָכל ְלטֹוַבת ָהָארֶׁ  ; תֹוָשבֶׁ

ק, ַהֵחרּות ְיסֹודֹות ַעל ֻמְשָתָתה ְתֵהא דֶׁ ל ֲחזֹוָנם ְלאֹור ְוַהָּׁשלֹום ַהצֶׁ  ; ִיְשָרֵאל ְנִביֵאי שֶׁ

ְבָרִתי ְזֻכיֹות ִשְויֹון ְתַקֵים יהָ  ְלָכל ָגמּור ּוְמִדיִני חֶׁ ְזָרחֶׁ ְבֵּדל ְבִלי אֶׁ ַזע, ָּדת הֶׁ  ; ּוִמין גֶׁ

ש ַתְבִטיחַ   ; ְוַתְרבּות ִחנּוְך, ָלשֹון, ַמְצפּון, ָּדת ֹחפֶׁ

ל ַהְקדֹוִשים ַהְּמקֹומֹות ַעל ִתְשֹמר  ; ַהָּדתֹות ָכל שֶׁ

ֱאָמָנה ְוִתְהיֶׁה יהָ  נֶׁ ְקרֹונֹותֶׁ ל ְלעֶׁ  ".ַהְּמֻאָחדֹות ָהֻאּמֹות ְמִגַלת שֶׁ

 

  דמוקרטית"או יותר  "יהודית"האם פסקת החזון של המדינה היא יותר" ? 

   ?כיצד והאם פסקת החזון צריכה להשפיע על המדיניות של ישראל בתחומים שונים 
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 ישעיה פרק נ"ח .3

ָך; ְוַהֵגד ְלַעִּמי ִפְשָעם, ּוְלֵבית ַיֲעֹקב ַחטֹאָתם. ְואֹוִתי, יֹום -ַאלְקָרא ְבָגרֹון  ַתְחֹשְך, ַכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹולֶׁ

ר ְחָפצּון; ְכגֹוי ֲאשֶׁ -ְצָדָקה ָעָשה, ּוִמְשַפט ֱאֹלָהיו לֹא ָעָזב, ִיְשָאלּוִני ִמְשְפֵטי-יֹום ִיְדֹרשּון, ְוַדַעת ְּדָרַכי, יֶׁ

דֶׁ  ם ִתְמצְ צֶׁ ְחָפצּון. ָלָּמה ַצְמנּו ְולֹא ָרִאיָת, ִעִנינּו ַנְפֵשנּו ְולֹא ֵתָדע; ֵהן ְביֹום ֹצְמכֶׁ -אּוק, ִקְרַבת ֱאֹלִהים יֶׁ

ץ, ְוָכל ַשע; לֹא-ֵחפֶׁ ְגֹרף רֶׁ ם ִתְנֹגשּו. ֵהן ְלִריב ּוַמָצה ָתצּומּו, ּוְלַהכֹות ְבאֶׁ ְשִמיַע ָתצּומּו ַכיֹום, ְלהַ -ַעְצֵביכֶׁ

ְבָחֵרהּו ה, ִיְהיֶׁה צֹום אֶׁ ם. ֲהָכזֶׁ ר --ַבָּמרֹום קֹוְלכֶׁ יֹום ַענֹות ָאָדם, ַנְפשֹו; ֲהָלֹכף ְכַאְגֹמן רֹאשֹו, ְוַשק ָוֵאפֶׁ

ה ִתְקָרא--ַיִציעַ  ְבָחֵרהּו-ֲהָלזֶׁ ה, צֹום אֶׁ ַשע, הַ --צֹום, ְויֹום ָרצֹון ַליהָוה. ֲהלֹוא זֶׁ ֵתר ַפֵתַח ַחְרֻצבֹות רֶׁ

ָך, ַוֲעִנִיים ְמרּוִדים -ֲאגֻּדֹות מֹוָטה; ְוַשַלח ְרצּוִצים ָחְפִשים, ְוָכל מֹוָטה ְתַנֵתקּו. ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחמֶׁ

ָך, ַוֲאֻרָכְתָך-ָתִביא ָבִית:  ִכי ה ָעֹרם ְוִכִסיתֹו, ּוִמְבָשְרָך לֹא ִתְתַעָלם. ָאז ִיָבַקע ַכַּׁשַחר אֹורֶׁ ְמֵהָרה  ִתְראֶׁ

ה, ְתַשַּוע ְויֹאַמר ִהֵנִני:  ָך. ָאז ִתְקָרא ַויהָוה ַיֲענֶׁ ָך, ְכבֹוד ְיהָוה ַיַאְספֶׁ יָך ִצְדקֶׁ -ִאם ִתְצָמח; ְוָהַלְך ְלָפנֶׁ

ר ְצַבע ְוַדבֶׁ ש ַנֲעָנה ַתְשִביַע;-ָתִסיר ִמתֹוְכָך מֹוָטה, ְשַלח אֶׁ פֶׁ ָך, ְונֶׁ ן. ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפשֶׁ ְך  ָאוֶׁ ְוָזַרח ַבֹחשֶׁ

יָך ַיֲחִליץ ָך, ְוַעְצֹמתֶׁ ָך, ַוֲאֵפָלְתָך ַכָצֳהָרִים.  ְוָנֲחָך ְיהָוה, ָתִמיד, ְוִהְשִביַע ְבַצְחָצחֹות ַנְפשֶׁ ; ְוָהִייָת, אֹורֶׁ

ר לֹא ה, ּוְכמֹוָצא ַמִים, ֲאשֶׁ ָודֹור ְתקֹוֵמם; -ְסֵדי דֹורְיַכְזבּו ֵמיָמיו. ּוָבנּו ִמְּמָך ָחְרבֹות עֹוָלם, מֹו-ְכַגן ָרוֶׁ

ת. ץ, ְמֹשֵבב ְנִתיבֹות ָלָשבֶׁ רֶׁ  ְוֹקָרא ְלָך ֹגֵדר פֶׁ

 

 
 

 ירמיה פרק ז' .4

ל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָוה ֵלאֹמר. ֲעֹמד ְבַשַער ֵבית  ר ָהָיה אֶׁ ה  ה'ַהָּדָבר ֲאשֶׁ ת ַהָּדָבר ַהזֶׁ ְוָקָראָת ָּׁשם אֶׁ

ה ְלִהְשַתֲחֹו ה'ְוָאַמְרָת ִשְמעּו ְדַבר  ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי  ה'. ֹכה ָאַמר לה'ת ָכל ְיהּוָדה ַהָבִאים ַבְּׁשָעִרים ָהֵאלֶׁ

ל ִּדְבֵרי ַהּׁשֶׁ  ם אֶׁ ה. ַאל ִתְבְטחּו ָלכֶׁ ם ַבָּמקֹום ַהזֶׁ ְתכֶׁ ם ַוֲאַשְכָנה אֶׁ ם ּוַמַעְלֵליכֶׁ ר ִיְשָרֵאל ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיכֶׁ קֶׁ

ם ִאם ָעשֹו  ה'ֵהיַכל  ה'ֵהיַכל  ה'יַכל ֵלאֹמר הֵ  ת ַמַעְלֵליכֶׁ ם ְואֶׁ ת ַּדְרֵכיכֶׁ ֵהָּמה. ִכי ִאם ֵהיֵטיב ֵתיִטיבּו אֶׁ

ה  ַתֲעשּו ִמְשָפט ֵבין ִאיש ּוֵבין ֵרֵעהּו. ֵגר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה לֹא ַתֲעֹשקּו ְוָדם ָנִקי ַאל ִתְשְפכּו ַבָּמקֹום ַהזֶׁ

ר ָנַתִתי וְ  ץ ֲאשֶׁ ה ָבָארֶׁ ם ַבָּמקֹום ַהזֶׁ ְתכֶׁ ם. ְוִשַכְנִתי אֶׁ ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים לֹא ֵתְלכּו ְלַרע ָלכֶׁ

ר ְלִבְלִתי הֹוִעיל. ֲהָגֹנב ָרצֹ  ם ַעל ִּדְבֵרי ַהָּׁשקֶׁ ם ֹבְטִחים ָלכֶׁ ם ְלִמן עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם. ִהֵנה ַאתֶׁ ַח ַלֲאבֹוֵתיכֶׁ

ם ְוָנֹאף וְ  ם ַוֲעַמְדתֶׁ ם. ּוָבאתֶׁ ר לֹא ְיַדְעתֶׁ ר ְוַקֵטר ַלָבַעל ְוָהֹלְך ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶׁ קֶׁ ִהָּׁשֵבַע ַלּׁשֶׁ

ה. ם ִנַצְלנּו ְלַמַען ֲעשֹות ֵאת ָכל ַהתֹוֵעבֹות ָהֵאלֶׁ ר ִנְקָרא ְשִמי ָעָליו ַוֲאַמְרתֶׁ ה ֲאשֶׁ ַהְמָעַרת  ְלָפַני ַבַבִית ַהזֶׁ

ם ַגם ָאֹנִכי ִהֵנה ָרִאיִתי ְנֻאם  ר ִנְקָרא ְשִמי ָעָליו ְבֵעיֵניכֶׁ ה ֲאשֶׁ  .ה'ָפִרִצים ָהָיה ַהַבִית ַהזֶׁ
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ת  ָך. ִשְמעּו ָהִרים אֶׁ ָהִרים ְוִתְשַמְעָנה ַהְגָבעֹות קֹולֶׁ ת הֶׁ ר ְיהָוה ֹאֵמר קּום ִריב אֶׁ ִשְמעּו ָנא ֵאת ֲאשֶׁ

ה ָעִשיִתי ְלָך  ץ ִכי ִריב ַליהָוה ִעם ַעּמֹו ְוִעם ִיְשָרֵאל ִיְתַוָכח. ַעִּמי מֶׁ ִריב ְיהָוה ְוָהֵאָתִנים ֹמְסֵדי ָארֶׁ

ְלֵאִתיָך ת  ּוָמה הֶׁ יָך אֶׁ ְשַלח ְלָפנֶׁ ץ ִמְצַרִים ּוִמֵבית ֲעָבִדים ְפִדיִתיָך ָואֶׁ רֶׁ ֱעִלִתיָך ֵמאֶׁ ֲעֵנה ִבי. ִכי הֶׁ

ה ַאֲהֹרן ּוִמְרָים.  ִהִגיד ְלָך ָאָדם ַמה טֹוב ּוָמה ְיהָוה ּדֹוֵרש ִמְּמָך ִכי ִאם ֲעשֹות ִמְשָפט  ]...[ֹמשֶׁ

ת עִ  כֶׁ ד ְוַהְצֵנַע לֶׁ סֶׁ יָךְוַאֲהַבת חֶׁ  ם ֱאֹלהֶׁ

 ?מהן הדרישות המוסריות עליהם חוזרים הנביאים השונים 

  כמדינה יהודיתמה ניתן ללמוד מזה על תפקידה של מדינת ישראל? 

 

 

 אל ר' לוי יונגסטר  ז"ט ניסן תרצ"אגרת מיום כזאב ז'בוטינסקי,  .6

"החזון שלנו הוא ממין אחר: מהפיכה פנימית ברוח תחייתינו, מהפכה אשר תעורר את כל 

מתקני החברה שלנו, הפרופסורים, המדינאים, המהפכנים וכדומה לכך, שמעתה והלאה 

ובמיוחד  קודם כל באותו אוצר, הקרוי "המסורת שלנו";יבקשו את כל פתרונותיהם 

לכל העמים, כאשר לכל עמוד ועמוד שלה דבוק ישתדלו להקים מדינה אידיאלית, מופת 

 -במשנה, השלישי  -מקורו יהיה בתנ"ך, השני -הסמל המסחרי של המסורת: עמוד אחד 

ברמב"ם. אין זה אומר, שנתעלם מן המדע המודרני או מחכמת יפת, אלא שנוכיח הן לעולם 

רית כל אשר להם מבחינת האמת המוסוהן לעצמנו, שהמדע המודרני וחכמת יפת: 

, ואשר אנחנו למדנו מהם, אינו אלא פירוש ומתורתו של תיקון עולם מקורם במסורת שלנו

של מה שהם עצמם למדו מאיתנו. לזה התכוונתי בנוסחה שהצעתי לפני שנתיים בווינה: 

וגם נוסחה זו שיש בה החלשה, כי הצעתי המקורית היתה  השרשת תורתינו בחיי האומה""

   "דשי תורתנו בחיי עולםקולהשליט את מרחיקת לכת: "

  מה הטיעון המרכזי של ז'בוטוניסקי בקטע? כיצד הוא רואה את יהדותה של מדינת

 ישראל העתידית? 
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 הראי"ה קוק זצ"ל, אורות המלחמה ג' .7

"עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבא עת מאושרה, 

שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות; זהו הזמן שאנו מקוים. מובן הדבר, שכדי 

להגשימו אנו צריכים להתעורר בכחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא: 

. אבל האיחור הוא איחור מוכרח, בחלה נפשנו בחטאים הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת

האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן, קרוב מאד, העולם יתבסם ואנו 

כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החכמה, נוכל כבר להכין עצמנו, 

": "יעבר נא אדוני לפני וההארה האלהית הברורה. "יעקב שלח לעשו את הפורפיראהיושר 

עבדו", אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת 

שתובעת כשרון של רשעה. אנו קבלנו רק את היסוד כפי ההכרח ליסד אומה, וכיון שנגמל 

ל הגזע הודחנו ממלוך, בגוים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד אשר עת הזמיר הגיע וקו

 התור ישמע בארצנו."

  ? מה ניתן ללמוד מדברי הרב קוק אודות היסוד והמטרה של המדינה היהודית 

  ?באיזה אופן דברי הרב קוק עשויים להשפיע על עיצוב החזון והמדיניות 

 

 

 


